
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Braço do Trombudo

Denominação do Local: CAPELA SANTA CRUZ

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Rua Leôncio Machado - Estrada Geral Serril

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Não consta registro 

Ano de Construção: 02 de abril de 1956

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Leôncio Machado – Estrada Geral Serril



Importância do Imóvel para a Coletividade: A missão da igreja hoje é proclamar o evangelho nas 
diversas sociedades e culturas. Entretanto, para a igreja a fé cristã e a ressurreição de Jesus são os 
fundamentos das boas novas da salvação que ela proclama. A base da doutrina não é a atividade do 
homem, mas aquilo que Deus fez e continua fazendo na história humana. A Bíblia conta a história da 
salvação que Deus realizou em Jesus Cristo, culminando com a destruição das forças das trevas, do 
pecado e da morte na cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, doutrinar é contar a história da 
salvação não simplesmente como um evento histórico,  mas como uma realidade presente para o 
homem de hoje como indivíduo e como membro de uma coletividade. Numa sociedade como a do 
Serril,  a  história  da  salvação  só terá  credulidade se  sua  verdade for  demonstrada  em termos de 
adoração e de qualidade de vida das comunidades cristãs locais.  Jesus mostrou o poder da cura, 
curando, perdoando e transformando a vida dos pobres e oprimidos. Assim também a igreja deve 
proclamar as boas novas da salvação de tal modo que as vidas dos indivíduos e das comunidades 
seriam transformadas pelo poder das doutrinas.  

Breve Histórico do Imóvel:  a atual Capela iniciou sua construção em 02 de abril de 1956, com a 
padroeira Santa Cruz.
 Antes desta Capela existia uma pequena capelinha de tábua onde ao lado tinha um cemitério, quando 
se iniciou a construção toda a  comunidade avisou seus  entes queridos  que quem tivesse  alguém 
enterrado no cemitério que removesse o corpo para outro local, que hoje fica nos fundos da capela. 
Não temos dados da capelinha anterior somente foto.

Uso Original do Imóvel: Igreja

Uso Atual do Imóvel: Igreja

Proposta de Uso para o Imóvel: Continuar sendo o ponto de encontro da comunidade de Serril.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Está em bom estado, precisa-se concertar o telhado e dar 
uma renovada na pintura.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)
Já ouve reforma  com cimento e nova pintura

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: FESTA DA CAPELA SANTA CRUZ
Desde sua construção a Capela Santa Cruz mantém uma tradição que é a festa da Capela Santa Cruz, 
realizada todos os anos no mês de maio em comemoração ao dia das mães, mas hoje já não é mais 
como antigamente. Nos anos sessenta as festas da capela eram muito procuradas, pois  acontecia um 
leilão, onde se arrematava os produtos que sobravam da festa ex. se sobrasse uma dúzia de cerveja e 
um bolo este era leiloado pelas pessoas da festa. As pessoas se organizavam em grupos onde surgiam 
os lances, Começava o leilão, quem dá mais, o grupo que maior tinha seu lance levava o produto, mas 
ali tinha um porém a tradição naquela época era de quem pagava o maior lance doava os produtos aos 
perdedores fazendo chacota com eles.
Este leilão era motivo de provocações e muitas vezes causava brigas onde a policia tinha de intervir, 
as pessoas saiam dali  realmente muito feridas,  faqueadas, atiradas as vezes já se tinham intrigas 
passadas  e  ali  eram resolvidas.  Neste  dia  a  maioria  da  comunidade permanecia  na  festa  até  um 
determinado horário, quando via que a coisa ia começar a maioria se retirava indo para sua casa.  

Nome e Assinatura do Agente Cultural: CARICE WOLNIEWICZ

Data de Preenchimento do Formulário:


